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REGULAMIN 

II DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJKOWIC W UKŁADANIU PUZZLI  

„MAGIA UKŁADANIA PUZZLI” 

 

1. Organizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

2. Termin 

16.03.2019r. (sobota), godz. 10:00 

 

3. Miejsce 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

 

4. Uczestnicy turnieju   

Uczestnikami Mistrzostw mogą być grupy rodzinne lub zaprzyjaźnione, składające się                      

z 4 osób, w wieku od lat 16.  

 

5. Zgłoszenia 

1) Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty 

startowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2019r. na adres 

e-mailowy organizatora zgloszenia@mokwojkowice.pl lub dostarczyć osobiście. 

2) Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich 

danych, bez dołączonego potwierdzenia opłaty startowej, wysłane po 04.03.2019r. 

3) UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy 

zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia imprezy                           

tj. 10 drużyn. 

6. Opłata startowa 

1) Opłata startowa wynosi 20 zł za drużynę. 

2) Opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019r. 

przelewem na konto: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

konto: ING Bank Śląski 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 

w tytule przelewu wpisując: „Opłata startowa - „MAGIA UKŁADANIA PUZZLI”, 

nazwa zespołu” 
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3) Opłata jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na inną drużynę i nie jest zwracana 

w przypadku nieobecności drużyny podczas II Drużynowych Mistrzostw Wojkowic                    

w Układania Puzzli. 

 

7. Nagrody 

Dla najlepszych trzech drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody. 

 

8. Informacje dodatkowe 

1) Układanie puzzli odbywa się na stołach przygotowanych dla każdej drużyny biorącej 

udział w mistrzostwach. 

2) Kapitan drużyny losuje puzzle, które jego drużyna będzie musiała układać, spośród 

zestawów składających się z 500 elementów.  

3) Kompletne ułożenie puzzli przez pierwsze 3 drużyny kończy zabawę. 

 

Kontakt z organizatorem:  

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach  

ul. Jaworznik 6 

 42-580 Wojkowice 

 tel. 32 769 64 82 wew. 21 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

II DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJKOWIC W UKŁADNIU PUZZLI  

„MAGIA UKŁADANIA PUZZLI” 

 

 

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………….…….  

Imię i nazwisko kapitana drużyny: ………………………………………………….…… 

Członkowie drużyny: 

1) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

2) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

3) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

4) Imię i nazwisko    ……………………………………  wiek …………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………. 

E-mail kontaktowy: ………………………………………………………………... 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną występu oraz publikację w mediach 

 

……………………………. 

Data i podpis (kapitana drużyny) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w 

Wojkowicach z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: 

mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana    dane     osobowe     przetwarzane     będą     na     podstawie.     art.     6     

ust     1     pkt     b     RODO,     w celu organizacji mistrzostw. 

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji 

mistrzostw. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału w mistrzostwach. 

3) Pani/Pana       dane       osobowe       nie       będą       przekazywane       do odbiorców       

znajdujących       się     w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje 

Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji mistrzostw, 

a także po jej zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 

i rachunkowych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r (RODO). 

8) Zgodnie   z   obowiązującym    prawem    Pani/Pana    dane    możemy    przekazywać    

podmiotom    przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług 

oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa 

np. sądom lub organom do tego uprawnionym. 

 

Wyrażam zgodę: 

TAK /  NIE  na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych. 

TAK / NIE na wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

utrwalonego podczas II DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJKOWIC 

W UKŁADANIU PUZZLI  na stronie: www.mokwojkowice.pl w celu sporządzenia 

fotorelacji z jej przebiegu. 

 

 

 

…………………………….. 

Data i czytelny podpis kapitana drużyny 
* Wybraną opcję proszę podkreślić 
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